HET KLOKHUIS

DELFLY

HOOGVLIEGERS

EXT. TORENFLAT — DAK (LIMBO)
De betonnen dakrand van een torenflat tegen een blauwe hemel.
TECHNICUS (O.S.)
Ohohoh! Wat een uitzicht!
Onbevreesd stapt een TECHNICUS naar de rand en kijkt rond.
TECHNICUS (CONT.)
Kijk, dat is Zoetermeer en daar ligt Rotterdam!
TESTVLIEGER (O.S.)
SJESUSMINA...
Een bloednerveuze TESTVLIEGER verschijnt: leren pilotenhelm,
'MANFLY' op zijn T-shirt en beweegbare vleugels aan z'n armen.
TECHNICUS (VERVOLGT)
En daar vlieg jij straks overheen! Bofkont!
Amicaal slaat hij de TESTVLIEGER op de schouder en die moet
wild met zijn gevleugelde armen zwaaien om niet te vallen.
VLUCHTLEIDER (V.O., DOOR PORTOFOON)
Staat ie klaar?
TECHNICUS (IN PORTOFOON)
Zeker weten. Hij is al aan het warmdraaien.
VLUCHTLEIDER (V.O.)
Mooi, dan kunnen we beginnen.
TESTVLIEGER
Wamoetikdoen-wamoetikdoen?
TECHNICUS
Eerst vlieg je naar de oude kerk en doe je
een rondje om de toren. Dan scherp naar het
westen, pas op voor de hoogspanningskabels
en binnen een minuutje of vijf, zes ben je
hier weer terug. Dat is alles.
VLUCHTLEIDER
DRIE... TWEE...
TESTVLIEGER
Kerk-kerk-welke-kerk?!...
VLUCHTLEIDER (V.O.)
EEN EN... GOOOO!
Roerloos staat de TESTVLIEGER in zijn vlieghouding. Stilte.
VLUCHTLEIDER (V.O., CONT.)
Ik zie nog niks.
TECHNICUS (TEGEN TESTVLIEGER)
Je mag, hoor.
TESTVLIEGER
(Piept) Stel dat het foutgaat.
TECHNICUS
(Stomverbaasd) Wat kan er nou foutgaan?!
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VLUCHTLEIDER (V.O.)
De vangploeg wordt ongeduldig.
TECHNICUS (VERVOLGT)
We hebben dit jarenlang getest!
TESTVLIEGER
Met fruitvliegjes en parkieten, ja!
TECHNICUS
Dus?! Ben jij minder dan een fruitvlieg of zo?
Als zelfs een mug kan vliegen, hoe moeilijk kan
het dan zijn?!
VLUCHTLEIDER (V.O.)
Hij is toch niet aan de achterkant gesprongen,
want dan zit hij nu op Schouwen-Duiveland.
Angstig kijkt de TESTVLIEGER over de rand in de diepte.
TESTVLIEGER
Waarom moet het meteen van een flat?! Laten
we het eerst 'ns op de grond proberen.
TECHNICUS
Niet omlaag kijken, je moet OMHOOG! En
daar kom je alleen door te wapperen.
De TESTVLIEGER wappert weinig overtuigd met zijn vleugels.
TECHNICUS (CONT.)
Harder! Harder! En kijk naar de lucht!
De vleugels gaan steeds krachtiger op en neer.
TECHNICUS (CONT.)
Nu is het misschien even wennen, maar
straks weet je niet beter. Dan is vliegen
net zo gewoon als fietsen of zwemmen!
TESTVLIEGER
JA, HET LUKT! HET LUKT!
TECHNICUS (IN PORTOFOON)
Wij zijn er helemaal klaar voor.
TESTVLIEGER
IK BEN EEN ALBATROS! EEN ADELAAR!
VLUCHTLEIDER (V.O., VIA PORTOFOON)
Laat hem maar komen!
Fladderend met zijn vleugels springt de TESTVLIEGER van het dak.
TECHNICUS
(Enthousiast) OMHOOG! OMHOOG! OM...
Hij staart in de diepte. Stilte.
TECHNICUS (IN PORTOFOON, CONT.)
Hebben wij die parkieten nog?
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